В каква Европа ще живее
следващото поколение
европейци?
В един процъфтяващ, отворен
Съюз, който предоставя равни
възможности на всеки?
Или ще бъдат затворени в
Европа, разделена от стени,
ограничения и различия?
Бъдещето на Европа е в ръцете
на следващото поколение
европейци, но днес то е
изправено пред огромна
несигурност. Европа е изправена
пред несигурност. Ние,
европейските социалисти и
демократи, искаме Европейският
съюз да осигури по-ясна и
светла перспектива за младите,
чрез:

1. РАБОТНИ МЕСТА И ОБУКА
ЗА МЛАДИНАТА.
2. КВАЛИТЕТНА ДЕТСКА
ЗАШТИТА ЗА СИТЕ.
3. КУЛТУРА ПРИСТАПНА ЗА
СИТЕ.
4. ПРОГРАМИ ЗА
МЕЃУНАРОДНА РАЗМЕНА
ЗА ПОВЕЌЕ ЕВРОПСКИ
СТУДЕНТИ.
Подолу можете да прочитате
повеќе за 4 столбови на
нашиот ПЛАН ЗА ЕВРОПСКАТА
МЛАДИНА.
Дали ќе нè поддржите?
WWW.YOUTH.PES.EU

This publication received ﬁnancial support of the European Parliament.
Sole liability rests with the author and the European Parliament is not
responsible for any use that may be made of the information contained
therein.

www.pes.eu
instagram.com/pes_pse

THE EUROPEAN
YOUTH PLAN

R
O
F !
T
AC UTH
YO

twitter.com/pes_pse
facebook.com/pes.pse

НИЕ ВЕРУВАМЕ
ВО ЕВРОПА И
ВЕРУВАМЕ ВО
МЛАДИНАТА
SOCIALISTS &
DEMOCRATS

PES

1. КВАЛИТЕТНИ РАБОТНИ МЕСТА И
ОБУКА ЗА МЛАДИНАТА!

2. КВАЛИТЕТНА ДЕТСКА ЗАШТИТА
ЗА СИТЕ!

КАКО? Со што Гаранцијата за младината ќе стане
трајна. - Оваа европска програма на младите луѓе им
гарантира соодветна работа, практикантска работа,
обука или можност за продолжување на
образованието во период од четири месеци по
завршувањето на нивното задолжително
образование или по напуштањето на нивното
претходно работно место. Сакаме да ја направиме
трајна, да го зголемиме нејзиното финансирање на 20
милијарди евра и да го зголемиме лимитот до 30
годишна возраст.

КОГА? Токму сега, затоа што денешните деца утре ќе
бидат граѓани на ЕУ. Сегашната економска криза им
се заканува на некои од основните потреби на секое
дете во ЕУ.
Сакаме Европјаните и националните политики да
работат на решавање на овие потреби и на нивното
финансирање за да можат да гарантираат дека сите
деца ќе имаат пристап до бесплатни здравствени
прегледи, квалитетна детска заштита по пристојна
цена и здрав оброк на училиште со Детската
гаранција.
Децата се нашата иднина.

3. КУЛТУРА ПРИСТАПНА ЗА СИТЕ!

4. ЕРАЗМУС ЗА СИТЕ!

КАДЕ? Низ цела Европа, младите луѓе би требало да
имаат пристап до културното наследство во сите
наши земји. Ќе воведеме Чекови за европската
младина за културни активности - бесплатен пристап
за сите млади луѓе во ЕУ за сите културни настани и
места.
Сите ние имаме потреба од пристап до култура, затоа
што уметноста може да ги промени луѓето на
подобро.

ЗОШТО? Затоа што Европа се менува. Сè повеќе и
повеќе младите луѓе учат во различни земји и
дипломираат со поголемо знаење, искуство, развивајќи
го нивниот целосен потенцијал. Програмите Еразмус и
Еразмус+ многу го помогнаа овој процес.
Сега сакаме да ја прошириме програмата за
меѓународна размена исто така и за средните
училиште и стручната обука, Сите млади луѓе мора да
имаат шанса да искусат едукација во друга земја.

